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              Usnesení č. 2/2022 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 17. ledna 2022 od 16:00  

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák, Pavel 

Kotrba, Ivo Kurhajec  

 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Žádost o finanční podporu z rozpočtu města Klecany v roce 2022 – TAJV, z.s. 

3. Uzamykací plán Městského úřadu Klecany 

4. Žádost o vyjádření k záměru stavby hospodářské budovy p.č. 946, Klecany -  Kovovýroba 

Michal Picek 

5. Věcné budoucí břemeno sítí – Arcibiskupství pražské  

6. Žádost o vypůjčení pozemku – Pravý Hradec, z.s. 

7. Žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčkách – Pravý Hradec, z.s  

8. Žádost o poskytnutí prostor pro aktivity Pravého Hradce a Klíčku 

9. Nájemní smlouva na sociální byt – pí. Soňa Kmentová 

10. Nájemní smlouva na byt zvláštního určení – p. František Kučera 

11. Revokace bodu č. 3 – Usnesení č. 30/2021  

12. Nabídka na program centrální registr smluv  

13. Zpráva sociální komise 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Bere na vědomí žádost o finanční podporu z rozpočtu města Klecany v roce 2022. 

Schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

         

           

3.  Schvaluje uzamykací plán MěÚ Klecany dle předloženého návrhu. 

 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

       

4. Bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru stavby haly pro kovovýrobu za účelem ocelové  

     haly – kovovýroby na pozemku p.č. 946, Klecany.    

     Zve p. Picka na jednání RM. 
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5. Bere na vědomí žádost Arcibiskupství pražského, Hradčanské nám. 56/16, 118 00 Praha 1 - 

Hradčany o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrských sítí IO.01.RKS - Kanalizace splašková, vodovod/ řady - stoka SA, 

SB, IO.01.PKS - Kanalizace splašková/ přípojky (pro objekt SO.01), IO.02.RKD - 

Kanalizace dešťová/ řady - stoka DA, přípojky uličních vpustí, vsakovací objekty, 

IO.03.PVD - Vodovodní přípojka (pro objekt SO.01) a IO.04.RPL - Plynovodní řady (PPD, 

a.s.) – řad PA, PB Plynovodní řady (PPD, a.s.), které žadatel plánuje uložit do pozemků č. 

parc. 130/1, 136/3, 457/10, 463/10, 457/23, 463/11, 666/1, 455/16, v kat. úz. Klecany 

 

Schvaluje znění a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrských sítí IO.01.RKS - Kanalizace splašková, vodovod/ řady - stoka SA, 

SB, IO.01.PKS - Kanalizace splašková/ přípojky (pro objekt SO.01), IO.02.RKD - 

Kanalizace dešťová/ řady - stoka DA, přípojky uličních vpustí, vsakovací objekty, 

IO.03.PVD - Vodovodní přípojka (pro objekt SO.01) a IO.04.RPL - Plynovodní řady (PPD, 

a.s.) – řad PA, PB Plynovodní řady (PPD, a.s.), které žadatel plánuje uložit do pozemků č. 

parc. 130/1, 136/3, 457/10, 463/10, 457/23, 463/11, 666/1, 455/16, v kat. úz. Klecany s 

Arcibiskupstvím pražským, Hradčanské nám. 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany 

 

Ukládá Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu, termín: 21.1.2022 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

6. Bere na vědomí žádost Pravého Hradce, z.s. o vypůjčení části pozemku parc. č. 463/7, 

Klecany se záměrem pastviny pro koně. 

 

 

7. Bere na vědomí informaci žádost Pravého Hradce, z.s. o:  

- výpůjčce části objektů a prostor a prostor před budovami č.p. 958 a 962 se st. P.č. 958 a 

962 na parc. č. 463/7, prostor u p.č. 971 na parc. č. 455/7 a dále budovy č.p. 968 na parc. č. 

455/7 na kalendářní rok 2022 

- prodloužení výpůjční smlouvy na prostory v budově p.č. 48, Klecany   

 

 

8.  Bere na vědomí žádost Pravého Hradce z.s. o. o poskytnutí prostor v bývalé budově 

městského úřadu. 

 

 

9.  Schvaluje znění a podpis nájemní smlouvy č. 001/2022 na sociální bydlení s pí. Soňou 

Kmentovou, nar. 20.1. 1977, bytem Souběžná 98, Máslovice. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

10. Schvaluje znění a podpis nájemní smlouvy č. 002/2022 na byt zvláštního určení v DPS 

Klecany s p. Františkem Kučerou, nar. 16.4. 1954, bytem Výhledová 365, 250 67  Klecany  

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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11.  Revokuje  bod č. 3 z usnesení č. 30/2021 ze dne 20.9. 2021. Ruší nájemní smlouvu k bytu  

 zvláštního určení č. 018/2021.  

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

12. Bere na vědomí nabídky na modul centrálního registru smluv: 

- Gordic  

- Helios, Asseco 

- Dynatech 

- ALIS, s.r.o. 

 

Schvaluje nabídku od společnosti Gordic, spol. s.r.o. se sídlem Bezručova 3, 669 02  

Znojmo, IČO: 47903783 za cenu 13 650,-  Kč, bez DPH. 

Pověřuje Kateřinu Filovou k přípravě smlouvy. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

13. Bere na vědomí zprávu sociální komise.  

 

 

 

 

 

 

 

             Pavel Kotrba                                                                                    Ivo Kurhajec 

             místostarosta                     místostarosta 

 


